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Verksamhetsplan år 2019 - Servicesektionen  
Verksamhetsidé  
Servicesektionen inom Swepump har funnits sedan år 2004 och arbetar kontinuerligt med att höja 
kompetensen inom medlemsföretagen genom att erbjuda medlemmarna ett antal kurser och 
vidareutbildningar. En hög kompetensnivå är viktigt och en förutsättning för att höja statusen på 
pumpservicebranschen varför Servicesektionen aktivt verkar för detta. Organisationen arbetar bland 
annat även med arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och leveransvillkor.  

Medlemmar i organisationen är både stora och små företag inom branschen som installerar och 
servar pumpar. En del medlemmar har även tillverkande verksamhet. 

Servicesektionen inom Swepump har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB, TEBAB. 
Verksamheten bygger på ett starkt engagemang från medlemsföretagen och att de aktivt deltar samt 
utför en stor del av arbetet.  
 
Förutom löpande branschorganisationsfrågor och ärenden som uppkommer under året skall 
Servicesektionen fokusera på nedan aktivitetsområden. 

 

Kursverksamhet och vidareutbildning 
- Planera, arrangera och organisera utbildningar för medlemmarna enligt gällande kursplan. 
 
Medlemsfrågor 

 
- Medlemsvärvning 
- Centrala avtal 

 

Omvärldsbevakning & påverkan 

- Remissvar – samordna svar från Servicesektionen inom Swepump. 

- Se över och vid behov uppdatera tidigare framtaget material gällande offentlig upphandling samt 
utvärdera användningen av materialet. 

Projekt 
- Deltagande i ett antal projekt, bland annat 

o Arbetsgrupper inom Certifiering/diplomering: 
 AG1 – Diplomerad tekniker/följer lagar och regler 
 AG2 – Systematiskt kvalitetsarbete/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete/Systematiskt miljöarbete 
 AG3 – Rätt försäkrad/God ekonomi 

Information 
- Informera om organisationens verksamhet såväl internt till medlemsföretagen som till relevanta 

externa intressenter. 
- Underhåll och utveckling av hemsida. 
- Sociala medier 
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Möten 
- Ca sex (6) styrelsemöten per år. 

- Två (2) medlemsmöten med föredrag/studiebesök per år; ett höst- och ett vårmöte.  

Organisation och arbetsfördelning 
- Medlemsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelse.  
- Styrelse: Ansvarar för den samlade verksamheten, planering och ekonomi. Har ca sex (6) möten/år 

där övergripande sakfrågor och organisationsfrågor behandlas. 
- Kansli: Sköter organisationens administration så som medlemshantering och ekonomi, hemsida, 

styrelsearbete, arrangerande av kurser enligt kursplan, omvärldsbevakning, nyhetsförmedling, vår- 
och höstmöten. 

- Arbetsgrupper: För projekt som beslutas av styrelse eller medlemsmöte kan uppdras åt en grupp 
medlemsföretag att driva och ansvara för.  

- Valberedning: Föreslår kandidater till styrelsen på Servicesektionens medlemsmöte. 
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